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Seu sistema de proteção
de dados está pronto
para qualquer coisa?
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VÁRIOS SERVIDORES DE PRODUÇÃO AO TODO, 
INCLUINDO STORAGES E LIBRARYS 

- Simplificar o gerenciamento diário através da consolidação de sistemas
em uma única console
- Objetivos de tempo de recuperação (RTOs) para seus servidores e 
librarys podem ajudar a determinar as melhores práticas de proteção de 
dados e recuperação:

< 3 horas RTO: a melhor aposta é uma combinação de infraestrutura 
adequada para recuperação rápida em cada local e/ou com 
replicação para um centro de dados ou nuvem para
resiliência de dados

> 3 horas RTO: infraestrutura adequada a janela disponível.

TERABYTES DE DADOS DENTRO DOS SERVIDORES 
DE PRODUÇÃO

- Backups completos de grandes quantidades de dados podem criar 
problemas na largura de banda e operações lentas no tratamento dos 
processos. Backups incrementais podem garantir uma 
sensível melhora, encurtando os tempos de backup e 
aumentando o desempenho do sistema.

UMA MESCLA DE SERVIDORES FÍSICOS E VIRTUAIS

- Monitoramento de servidores virtuais e físicos com uma interface de 
usuário simplifica o gerenciamento e melhora a eficiência. 
Você também pode prover recuperação para máquinas físicas ou 
virtuais.

VARIANDO O TEMPO DE INATIVIDADE E
TOLERÂNCIA PARA CADA SERVIDOR

- Cópia de segurança no local de um Data Center oferece recuperação 
rápida. Mas você ainda precisa de backup off-site ou nuvem para 
manter a salvo o ‘’Data Center” de desastres.

> 50% dos servidores têm um RTO de < 3 horas: Você precisa ser 
capaz de restaurar localmente. Uma política adequada aliada a uma 
infraestrutura adequada lhe dará a mais rápida restauração bem 
como de-duplicação e recuperação granular de dados.

> 50% dos servidores têm um RTO de > 3 horas: Metodologia 
convencional mais estrategia apropriada para o backup dos dados.

RETENÇÃO DE DADOS DE ACORDO COM 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: A LEGISLAÇÃO E A 
ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS

- 1 ano de retenção
Diversas soluções de equipamentos com conceito de VTL.

- 2 à 4 anos de retenção
Considere utilização e mescla de soluções de VTL mais fitas magnéticas.

≥ 5 anos de retenção 
Tape é provavelmente  a melhor aposta para complementar dados de 
retenção que tem de cumprir as regulamentações governamentais ou 
indústria.
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